Pirkan Kylät ry
Tiedote syyskuu 2016

Tervehdys Pirkan kyliltä!
Syksyn saapuessa tässä tarjolla ajankohtaisia asioita kylätoiminnasta

Avoimet kylät 10.6.2017

Kuten jo keväällä kerroin, on ensi vuoden Avoimet kylät –tapahtuma hyväksytty mukaan Suomi 100vuotta ohjelmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että te kaikki jotka järjestätte Avoimet kylät tapahtuman ensi
vuonna 10.6. saatte käyttää Suomi 100-vuotta logoa omaa tapahtumaa koskevassa markkinoinnissa.
Olemme myös saaneet pienen summan rahaa tapahtuman järjestelyihin, joten ainakin aikaisemman kaltainen karttaesite tehdään myös ensi vuonna. Suomen kylätoiminta ry:stä saamme myös markkinointiapua, mitä se pitää sisällään, kerron heti kun siitä enemmän tiedän. Logon käytöstä löytyy ohjeita
suomi100.fi sivulta, laitan tarkempia ohjeita seuraavassa tiedotteessa.
Tervetuloa siis tekemään hienoa päivää ja kyliä näkyväksi me yhdessä –teeman mukaisesti!
Tapahtuman järjestäjäksi voi minulle ilmoittautua jo nyt, mutta varsinaisesti pyydän ilmoittautumisia
tammikuussa.
Kiitokset myös kaikille tämän vuoden tapahtuman järjestäjille!

Kylätoimijakoulutus - Eväitä yhdistyksessä toimijalle.
Illan aikana otetaan yhdistyksen hallinto ja kirjanpito haltuun ja saadaan myös tiivis paketti hankkeiden
hakemisesta ja toteuttamisesta. Koulutus on suunnattu kylätoimijoille, mutta se sopii ihan yhtä hyvin
myös muiden yhdistysten toimijoille.
Järjestämme koulutuspäivän Tiistaina 6.10. klo 18.00 alkaen Hakalanrannassa, Sääksmäen Ritvalassa
osoitteessa Hakalanranta 51, Valkeakoski. Ilmoittaudu tiistaihin 4.10. mennessä marja.vehnamaa@pirkankylat.fi tai 0404849360. Koulutus on maksuton. Tarjoamme tilaisuuden kahvit.
Tilaisuuden ohjelma
18.00.
Leader-rahoitus tutuksi ja tarinaa Leader-hankkeen toteutuksesta
Eliisa Vesisenaho Pirkan Helmi ry ja Topi Lehtonen SF-Caravan Valkeakosken Seutu ry
18.40.
19.30.

Yhdistystoiminnan pika-aapinen eli yhdistyslakia selkosuomella
Marja Vehnämaa Pirkan kylät ry
Kahvitauko
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21.00.

19.45.
Yhdistyksen talouden kulmakivet
-kirjanpito ja verotus
- tilin-/toiminnantarkastus
- hankekirjanpito.
Tuija Veija
Tilaisuuden päätös
Hyvää kotimatkaa!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Pirkan kylät ry, Marja Vehnämaa, p. 0404849360 tai marja.vehnamaa@pirkankylat

Tervetuloa!

Yhdistysrekisterissä siivous käynnissä
Yhdistysrekisteri ajan tasalle – rekisteristä poisto uhkaa 40 000 yhdistystä
Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. Poistouhan alla on noin 40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näiltä yhdistyksiltä ei
ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.
Mikäli poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys jatkaa toimintaansa, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti
PRH:lle 12.1.2017 mennessä. Ne yhdistykset, joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta, poistetaan tammikuussa 2017 yhdistysrekisteristä.
PRH:n käynnistämä poistomenettely perustuu heinäkuussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Lain
yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistaminen rekisteristä.
Juurikaan kyläyhdistyksiä en listalla Pirkanmaan osalta huomannut, mutta asukasyhdistyksiä siellä oli
jonkin verran. Sen lisäksi mm. maamiesseuroja ja nuorisoseuroja siellä oli jonkin verran. Monet teistä
kyläyhdistystoimijoista toimitte myös muissa yhdistyksissä, joten tätä kautta varmaan sana kulkee. Kannattaa huomioida, että jos esimerkiksi poistettavalla yhdistyksellä on omaisuutta, kuten esimerkiksi se
seurantalo, kannattaa sen omistus tässä vaiheessa varmistaa. Mikäli haluatte yhdistää yhdistyksiä, olkaa
yhteydessä, niin voimme prosessin käynnistää. Poistettavat yhdistykset ja ohjeet yhdistyksen poistamisesta tältä listalta löytyvät https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html

Seurantalojen korjausavustukset
Vielä muistutuksena, että Seuraintalojen vuosittainen korjausavustusten haku päättyy totutusti 30.9.
Lisätietoja siitä löytyy http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/avustuksen-hakeminen
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Jäseneksi Pirkan kyliin
Pirkan Kylät on kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin ja edunvalvoja Pirkanmaalla. Yhdistys välittää tietoa ajankohtaisista asioista, tarjoaa tietoa ja apua kylien kehittämistyöstä ja hanketoiminnasta sekä tekee kylien kanssa yhdessä kyläsuunnitelmia sekä auttaa kaikessa muussa missä kylät apua tarvitsevat.
Jäsenmaksulappu oli jo toukokuun tiedotuskirjeessä. Jos se on hävinnyt, niin tässä se vielä uusiksi. Mikäli viitenumero ei toimi, niin sen sijasta voi laittaa viestikenttään jäsenmaksu 2016. Kiitokset kaikille jäsenmaksun maksaneille. Jos maksoitte jäsenmaksun jo keväällä, älkää maksako sitä uudestaan.

Kiitokset kaikille!
Tiedottaessani olen huomannut, että monen s-postiosoitteet ovat muuttuneet. Toivoisinkin, että päivittäisitte uusia sekä posti- että sähköpostiosoitteita minulle. Tiedotan s-postilla tilaisuuksista ja
muusta ajankohtaisesta toiminnasta. Muutokset kuten kaikki muukin posti minulle kulkee
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi. Myös tapahtumat voi laittaa samaan osoitteeseen, laitan ne sitten Pirkan Kylien tapahtumakalenteriin. Minut voi myös kutsua kylään, oli sitten akuuttia asiaa tai ei.

Hyvää syksyä kaikille!
Terveisin Kyläluuta Marja
IBAN

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO. GIRERING

Saaja
Mottagare

BIC

FI42 5063 0920 0121 87
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Jäsenmaksu 2016
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Tililtä nro
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Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

1067
Euro

12.10.2016

25,00 €
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